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Stellungnahme

Abs.

V-6000-2017-08-02
Provincie Gelderland
Dokument 281469/2017

Hinweise:
 Niederländische Sprache

Betreff: Ontvangstbevestiging

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen

Uw brief d.d.: 21-07-2017
met kenmerk: 32.01.01-08 Beteilig.-124
onderwerp: Inkomende correspondentie algemeen Ruimtelijke Ordening
is ontvangen op: 28-07-2017
en toegezonden aan afdeling/team: PRG/A03

U wordt verzocht het bovengenoemde zaaknummer te vermelden in (eventuele) verdere schriftelijke of
mondelinge communicatie over deze zaak.
Indien uw brief om een reactie van onze kant vraagt, streven wij naar een reactie binnen maximaal 8
weken. Mocht dit langer gaan duren, dan ontvangt u hierover bericht.
Dit bericht is automatisch aangemaakt en is daarom niet ondertekend
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Übersetzung ist hier nicht notwendig: Das Schreiben ist eine Empfangsbestätigung
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Geachte heer, mevrouw,
In het kader van de 'Regionalplan Düsseldorf hebben wij kennisgenomen van de ons bij
bovengenoemde brief toegezonden stukken.
Mede namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude-IJsselstreek
merken we het volgende op.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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Gelet op de ontwikkeling van DocksNLD in 's-Heerenberg als logistiek terrein en de totstandkoming van
een directe verbinding tussen Meilandsedijk en A18 te Doetinchem, voorzien wij een Sterke groei van
het aanbod van (met name) vrachtverkeer dat gebruik zal maken van de nieuwe aansluiting en een
toename van vrachtverkeer tussen DocksNLD en de Häven Emmerich.
De bestaande wegenstructuur tussen Meilandsedijk en A3 is niet geschikt om het aanbod van het
verkeer op te vangen. Het is dan ook gewenst om de infrastructuur op de voorziene toename van het
verkeer af te stemmen via een robuuste verbinding tussen de Meilandsedijk en de nieuwe aansluiting
A3/L90. Verkeersafwikkeling van het vrachtverkeer via de bestaande Netterdensche Straße en
Emmerikseweg aan de Nederlandse zijde van de grens, volstaat naar onze mening niet.

Emmerich-PZ3ac

Op bijgaande tekening is de ligging van het DocksNLD in breder verband weergegeven, waarop tevens
de bereikbaarheid vanaf de A3 en A18 zijn opgenomen en waarop de ligging ten opzichte van de haven
en het spoorstation van Emmerich is weergegeven.
Wij verzoeken u in het Regionalplan Düsseldorf de mogelijkheid open te houden om een ' robuuste
aansluiting vanaf de A3 richting de Meilandsedijk c.q. DocksNLD te realiseren. Dat zou kunnen via een
'zoekzone1, zoals in de bijlage is y opgenomen. Wij zullen dan initiatief ontplooien om gezamenlijk met
de Stadt Emmerich am Rhein, de gemeenten in de West Achterhoek (Bronckhorst, Doetinchem, Oude
IJsselstreek en Montferland) en Euregio plannen te ontwikkelen om te komen tot een goede
verkeersoplossing.
Hoogachtend,
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Onderwerp: Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum
Erarbeitungsverfahren des Regionalplans Düsseldorf (3. Beteiligung vom
Geacht bestuur,
Wij hebben met interesse het aangepaste Regionalplan Düsseldorf gelezen. Wij willen u bedanken voor
de wijziging die is doorgevoerd aan de Kartenspielerweg. Door het schrappen van de windenergiezone
aan deze zijde van het Reichswald kan het gehele gebied haar bijzondere kwaliteiten behouden, niet
alleen als zelfstandig natuurgebied, maar met name ook in haar verbindende centrumfunctie voor alle
omliggende Nederlandse en Duitse beschermde natuurgebieden.
In het verlengde van onze eerdere zienswijze inzake het Reichswald en de zone aan de
Kartenspielerweg, willen wij u graag verzoeken voor de twee (kleinere) gebieden – bij Nierswalde en
Reichswalde, ook hier de opgenomen zones te schrappen. De argumenten die wij eerder hebben
aangegeven, gelden ook voor deze beide gebieden.
Blatt 6, 2. Entwurf RPD: Stand Juni 2016
Goc_WIND_011 Goch-Nierswalde
Kle_WIND_002 Kleve-Reichswalde
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Beide gebieden zijn gesitueerd aan de rand van het Reichswald en bevatten ons inziens vergelijkbare
kenmerken en kwaliteiten als dat het gebied aan de Kartenspielerweg omvat. In die zin willen wij
dezelfde argumenten inbrengen om ook voor deze beide gebieden de voorkeurszone te schrappen.
Het bijzondere belang van het gehele Reichswald wordt onderschreven door dit gebied als bijzonder
waardevol aan te merken. Wij zijn van mening dat indien u dit middengebied als bescherminggebied
bestemt, u ook het omliggende gebied een aanverwante status dient te geven. Het opnemen van
conflicterende functies in het omliggende gebied, in dit geval het opnemen van een windenergiezone
direct grenzend aan dit natuurbeschermingsgebied, past naar onze mening niet in een goede ruimtelijke
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afweging. Graag zien wij dat u de status Bereiche für den Schutz der Natur borgt door het gehele
Reichswald aan te merken als natuur.
Het Landschapsplan voorziet reeds in het beschermingskader die deze status mogelijk maakt. Door het
gelijktrekken van het Regionalplan met het Landschapsplan biedt u het gehele Reichswald de
bescherming die het behoeft.
Wij vragen u dan ook te heroverwegen of ook de kleinere gebieden Nierswalde en Reichswalde aan de
rand van het Reichswald wel de juiste plek zijn voor windmolens. Wij hopen dat u bovenstaande
gebieden in uw afwegingsproces opnieuw wilt betrekken en wensen u veel wijsheid toe.
Deze brief is behandeld door de heer H. Verouden die te bereiken is via telefoonnummer 0031 (0)6
10995342 of via e-mailadres h.verouden@bergendal.nl
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal,
De secretaris De burgemeester
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Übersetzung:

Kap. 8.2.PZ2ed-Allgemein

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben mit Interesse den geänderten Regionalplan Düsseldorf gelesen. Wir bedanken uns für die
Änderung am Kartenspielerweg. Durch die Streichung dieser Windkaftbereiche an dieser Seite kann der
Reichswald als Ganzes seine besonderen Qualitäten behalten, nicht als ein selbstständiges
Naturschutzgebiet, sondern viel mehr als eine verbindenden Zentrumsfunktion der drum herum
liegenden schützenswerten Naturgebiete in den Niederlanden und in Deutschland.
In Erweiterung unserer ersten Stellungnahme zum Reichswald und dem Kartenspielerweg möchten wir
Sie ersuchen, die zwei (kleineren) Gebiete – bei Nierswalde und Reichswalde, die für Windbereiche
dargestellt sind zu streichen. Die Argumente, die wir früher benannt haben, gelten auch für diese beiden
Gebiete.
Blatt 6, 2. Entwurf RPD: Stand Juni 2016
Goc_WIND_011 Goch-Nierswalde
Kle_WIND_002 Kleve-Reichswalde
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Beide Gebiete liegen am Rand vom Reichswald und besitzen nach unserer Auffassung vergleichbare
Kennzeichen und Qualitäten wie das Gebiet am Kartenspielerweg. In diesem Sinnen wollen wir die
gleichen Argumente einbringen, um auch diese beiden Gebiete als Vorranggebiete zu streichen
Der besondere Belang von dem ganzen Reichswald wird dadurch unterstrichen, indem das Gebiet als
besonders wertvoll zu bezeichnen
Wir sind der Meinung, dass wenn Sie das mittlere/zentrale Gebiet als Schutzgebiet bestimmen, müssen
sie auch das umliegende Gebiet einem verwandten Status geben. Die Aufnahme von konfligierenden
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Funktionen und in diesem Fall das Aufnehmen eines Windvorranggebiets direkt angrenzend an ein
Naturschutzgebiet passt unserer Meinung nach nicht in eine gute räumliche Abwägung. Gerne würden
wir es sehen, wenn Sie den Status Bereiche zum Schutz der Natur nutzt um den gesamten Reichswald
als Natur zu kennzeichnen.
Der Landschaftsplan sieht bereits einen Schutzrahmen vor, der diesen Status möglich macht.
Durch das Gleichziehen von Regionalplan und Landschaftsplan würden Sie dem Reichswald den
Schutzstatus geben, dem er bedarf. .
Wir bitten Sie dem folgend zu hinterfragen, ob die kleineren Flächen Nierswalde und
Reichswalde am Rand vom Reichswald wohl der richtige Platz für Windräder ist.
Wir hoffen, dass Sie das obenstehende in Ihren Abwägungsprozess mit einbeziehen und wünschen
Ihnen viel Weisheit.
Deze brief is behandeld door de heer H. Verouden die te bereiken is via telefoonnummer
0031 (0)6 10995342 of via e-mailadres h.verouden@bergendal.nl
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal,
De secretaris De burgemeester

V-6030-2017-10-03
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Gemeinde Gennep
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 (niederländische Sprache) gleicher
Text wie bei Berg en Dal; siehe
daher für die Übersetzung von V6030-2017-10-03 die
Übersetzung von V-6016-2017-1003

Geachte bestuursleden,

Kap. 8.2.PZ2ed-Allgemein

Wij hebben met interesse het aangepaste Regionalplan Düsseldorf gelezen. Wij willen u bedanken voor
de wijziging die is doorgevoerd aan de Kartenspielerweg. Door het schrappen van de windenergiezone
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aan deze zijde van het Reichswald kan het gehele gebied haar bijzondere kwaliteiten behouden, niet
alleen als zelfstandig natuurgebied, maar met name ook in haar verbindende centrumfunctie voor alle
omliggende Nederlandse en Duitse beschermde natuurgebieden.
In het verlengde van onze eerdere zienswijze inzake het Reichswald en de zone aan de
Kartenspielerweg, willen wij u graag verzoeken voor de twee (kleinere) gebieden – bij Nierswalde en
Reichswalde, ook hier de opgenomen zones te schrappen. De argumenten die wij eerder hebben
aangegeven, gelden ook voor deze beide gebieden.
Blatt 6, 2. Entwurf RPD: Stand Juni 2016
Goc_WIND_011 Goch-Nierswalde
Kle_WIND_002 Kleve-Reichswalde

Beide gebieden zijn gesitueerd aan de rand van het Reichswald en bevatten ons inziens vergelijkbare
kenmerken en kwaliteiten als dat het gebied aan de Kartenspielerweg omvat. In die zin willen wij
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dezelfde argumenten inbrengen om ook voor deze beide gebieden de voorkeurszone te schrappen.
Het bijzondere belang van het gehele Reichswald wordt onderschreven door dit gebied als bijzonder
waardevol aan te merken. Wij zijn van mening dat indien u dit midden-gebied als bescherminggebied
bestemt, u ook het omliggende gebied een aanverwante status dient te geven. Het opnemen van
conflicterende functies in het omliggende gebied, in dit geval het opnemen van een windenergiezone
direct grenzend aan dit natuurbeschermingsgebied, past naar onze mening niet in een goede ruimtelijke
afweging. Graag zien wij dat u de status Bereiche für den Schutz der Natur borgt door het gehele
Reichswald aan te merken als natuur.
Het Landschapsplan voorziet reeds in het beschermingskader die deze status mogelijk maakt. Door het
gelijktrekken van het Regionalplan met het Landschapsplan biedt u het gehele Reichswald de
bescherming die het behoeft.

Wij vragen u dan ook te heroverwegen of ook de kleinere gebieden Nierswalde en Reichswalde aan de
rand van het Reichswald wel de juiste plek zijn voor windmolens. Wij hopen dat u bovenstaande
gebieden in uw afwegingsproces opnieuw wilt betrekken en wensen u veel wijsheid toe.

Deze brief is behandeld door mevrouw A. Franssen die te bereiken is via telefoonnummer (0485)494141 of via e-mailadres gemeente@gennep.nl.
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